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Nr. 7219/09.08.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

al Proiectului de Hotărâre prin care se aprobă ca, domnul consilier local HAPĂ VICTOR-ION - 

Partidul Social Democrat, să facă parte din Comisia I de specialitate a Consiliului Local al 

comunei Micești din județul Argeș – Comisia de specialitate pentru buget-finanțe, patrimoniu, 

fonduri europene, relații externe, sănătate, muncă, protecție socială și strategii de dezvoltare 

comunitară și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al art. 2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 2/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș 

 

 

 Primarul Comunei Miceşti din judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU, în temeiul art. 136 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, iniţiez şi propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Miceşti din 

judeţul Argeş, Proiectul de Hotărâre prin care se aprobă ca, domnul consilier local HAPĂ 

VICTOR-ION - Partidul Social Democrat, să facă parte din Comisia I de specialitate a 

Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș – Comisia de specialitate pentru buget-

finanțe, patrimoniu, fonduri europene, relații externe, sănătate, muncă, protecție socială și 

strategii de dezvoltare comunitară și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al art. 2 din 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 2/10.12.2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș. 

 Având în vedere următoarele: 

• ÎNCHEIERE din data de 16 mai 2022 pronunțată de Judecătoria Pitești  în Dosarul nr. 

7544/280/2022, în temeiul art. 122 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

validează mandatul consilierului local supleant din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Miceşti, jud. Argeș, respectiv HAPĂ VICTOR-ION – Partidul Social Democrat,ÎNCHEIERE 

comunicată prin poștă la data de 03.05.2022 cu adresa care a fost înregistrată la Primăria 

Comunei Miceşti cu nr. 1166/03.02.2021; 

• HOTARAREA nr.2l din 26.04.2022 cu privire la constatarea încetării de drept, inainte de 

expirarea duratei normale, prin demisie a mandatului de consilier local al doamnei Comănescu 

Ana Maria și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta; 

•  Referatul constatator nr. 3848/11.04.2022  cu privire la  constatarea încetării de drept, înainte 

de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei 

Comănescu Ana Maria şi declararea ca vacant a locului deținut de aceasta 

• Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 579/18.11.2020 privind constatarea ca legal constituit 

a Consiliului Local al comunei Micești, Județul Argeș; 
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• Hotărârea nr. 2979/2020 din data de 11.11.2020 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 

13893/280/2020 prin care validează mandatele de Consilieri Locali ai Consiliului Local 

Micești; 

• Hotărârea nr. 2/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consilielui Local 

al Comunei Micești din judetul Argeș; 

• Dispozițiile  art. 124, art. 125,art.126, art. 129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

• Prevederile Hotărârii Consiliului Local Micești din județul Argeș nr. 5/10.12.2020 privind 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Micești. 

 Arăt că doamna Comănescu Ana-Maria – Partidul Social Democrat înainte de a demisiona a 

fost membru în Comisia I de specialitate a Consiliului Local al comunei Miceşti din judeţul Argeş - 

Comisia de specialitate pentru buget-finanțe, patrimoniu, fonduri europene, relații externe, 

sănătate, muncă, protecție socială și strategii de dezvoltare comunitară, astfel încât se impune ca 

locul devenit liber în această comisie să fie ocupat de domnul consilier local HAPĂ VICTOR-

ION -  Partidul Social Democrat. 

 Având în vedere motivele de fapt şi de drept prezentate iniţiez şi supun aprobării Consiliului 

Local al Comunei Miceşti din judeţul Argeş acest Proiect de Hotârâre în forma prezentată.  

 Vă rugăm să decideţi doamnelor/domnilor consilieri locali! 

 

INIŢIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

Primarul Comunei Miceşti, Judeţul Argeş 

Ing. Dumitru VOICU 

 


